
CANTINHO DO IDOSO 
A conversa dessa edição do nosso boletim foi entre as 

aniversariantes do mês, nossa voluntária Léa e a 

querida idosa Teresa Marins. E as boas lembranças 

são da sua infância e inicio no Reviver: 
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REVIVER EM CASA 

“Era um casarão , sala grande e dois quartos, um dava 

para Capivari, onde eu nasci  e outro dava para Porto 

Feliz, onde meu irmão nasceu.  

Eu brincava muito no sol. Tinha um lago e por lá eu 

andava de carrinho de rolimã.  Eu descia a ladeira e 

quando chegava próximo ao lago, eu parava, porque 

não sabia nadar”  (risos) -Teresa  

E nos conta duas passagens interessantes e felizes: 

“Eu fui no mercado pegar uma fruta e encontrei o 

Waldemar, meu conhecido há 20 anos e perguntei  ele se 

já tinha entrado no Reviver para melhorar a sua cuca 

(risos). 

 Ele foi ao Reviver e disse : “Eu fui convidado para 

refazer a minha Cuca” (mais risos) . Quando eu entrei na 

sala, o sanfoneiro disse : Olha, a bailarina chegou! (novos 

risos).”  

 

E finaliza falando dos encontros do Reviver e do seu 

primeiro dia conosco: 

“Eu ainda não conhecia todos. Seu Neudeci (voluntário 

sanfoneiro) perguntou se eu lembrava de alguma música 

bem arrasta-pé, e eu disse MARIA BONITA! “ (risos) – 

Teresa 

DICA DO REVIVER 

Dançar e cantar faz bem para nossa 

mente e nosso corpo, seja sentado ou de 

pé, coloque o seu corpo para mexer.  

Trecho da música “Oração pela família”  

Que nenhuma família comece em qualquer de repente 

Que nenhuma família termine por falta de amor 

Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente 

E que nada no mundo separe um casal sonhador 

 

Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte 

Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois 

Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte 

Que eles vivam do ontem, no hoje em função de um 

depois 

 

Que a família comece e termine sabendo onde vai 

E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai 

Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor 

E que os filhos conheçam a força que brota do amor 

 

Abençoa Senhor as famílias, amem! 

Abençoa Senhor, a minha também! 

Abençoa Senhor as famílias, amem! 

Abençoa Senhor, a minha também! 

/centroreviver 

Idosos e voluntários se divertem e se emocionam com os 

assuntos que são abordados nas conversas por telefone: 

Os idosos contam histórias de sua vida, da infância e da 

terra natal;  comentam sobre a saúde e os cuidados na 

quarentena; passam receitas culinárias. 

Os temas variam a cada semana:  Fizeram exercícios de 

memória  relembrando e cantando o Hino do Reviver.  

Divertiram-se lembrando de muitos provérbios  que o 

voluntário começava e o idoso concluía. Acertaram bastante 

e ficaram orgulhosos. 

Amaram cantar a “Oração da Família” assistindo o vídeo 

que  o Sr. Ivo enviou tocando essa música. 
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    Aniversariantes  

         Outubro 

 

Idosa: Teresa Marins 

 

Voluntárias: Lea, Aparecida Amaro, 

Ana Maria Faria, Lucia e Leonice 
 

 

 

 

RECORDAR É REVIVER 
Relembramos os felizes encontros presenciais de Outubro 

de 2019. Iniciamos o mês comparecendo no “Fórum 

Longevidade e Qualidade de vida” realizado na Unicamp.               

A voluntária Léa elaborou, com muito carinho, o álbum 

"Recordando Minha História", contando a vida da querida 

Maria Saad.  Boas lembranças e boa memória!  

Parabéns e agradecimentos para a Léa e para a Maria! 

 

Na primeira sexta-feira de outubro do ano passado, 

o encontro para oração foi realizado no Reviver. 

Momento para pedir e agradecer as muitas bênçãos 

que temos recebido. Agradecemos a Ivone, Arlete e 

demais membros da comunidade que estiveram no 

Reviver para orarmos juntos. 

Tivemos também o momento de aprender a cuidar 

da saúde com o professor de Nutrição da Unicamp, 

Dennys Cintra e seus atenciosos alunos. 

O Reviver agradece pela orientação que foi dada 

sobre a alimentação correta para evitar a 

hipertensão, pela aferição de peso, gordura e, em 

especial, pela dedicação e pela saudável torta. 

No dia 23 de outubro de 2019, tivemos o tradicional 

Dia da Beleza. Todas as atividades dessa quarta-feira 

ganharam um toque de requinte e bom gosto: 

contribuição especial da equipe do Mário Gravas Studio 

Hair Design! 

Finalizamos o mês com a apresentação da peça musical 

"Os Músicos de Bremen“. 

Depois de muitos ensaios e a dedicação da Professora 

Aci, chegou o momento de apresentar a peça. Um 

sucesso! Agradecimentos especiais para a querida Aci! 

Nossa Missão: Atender o idoso com amor, promovendo atividades que o integrem na 

sociedade e resgatem sua dignidade e alegria de viver, contando com o serviço de 

profissionais qualificados e o apoio do trabalho voluntário. 


